
 دراسة حالة لشارع المعز بالقاھرة: التنمیة السیاحیة في المناطق المحمیة
  

  نشأت السید مرتضى. د.أ
  أستاذ الدراسات الفندقیة

 جامعة الفیوم-كلیة السیاحة والفنادق

   
  سوزان بكرى حسن. د

  أستاذ الدراسات السیاحیة المساعد
 جامعة الفیوم-كلیة السیاحة والفنادق

   
  بى حسانینفاروق عبدالن. د

  مدرس الدراسات السیاحیة 
 جامعة الفیوم-كلیة السیاحة والفنادق

 

  
  ملخص

السیاحة البیئیة كمفھوم حدیث یقصد بھ الزیارة والسفر إلى المناطق الطبیعیة لالستمتاع والترفیھ بوعي والتزام وفھم مسئول عن     
ة          البیئة الطبیعیة وما یالزمھا عن ظواھر ثقافیة وحضاریة وتاریخیة    ى البیئ سلبیة عل أثیرات ال ل الت رة تقلی ى فك ا یعمل عل وحدیثة مم

الطبیعیة والثقافیة المحلیة والمحافظة على النظم المحلیة، أي أنھا سیاحة مسئولة وحساسة على المستویین الثقافي والبیئي، وتحقق تنمیة 
ر       . شاملة ومستدامة  ى الث ائل المحافظة عل ة إحدى وس رة       وتعتبر المحمیات الطبیعی ضھا م ي ال یمكن تعوی ة الت ة والثقافی وات الطبیعی

وقد ظھرت العدید من المنظمات الدولیة التي تھتم بالمحمیات الطبیعیة فأنشئت سلطة السیاحة والمحمیات التابعة للھیئة العالمیة . أخرى
اء إعالن       ومع اال.  وذلك لإلشراف على المحمیات الطبیعیة ونظم إدارتھا١٩٩٦للمحمیات الطبیعیة عام    د ج ة فق د بالبیئ ام المتزای ھتم

ام          ٢٠٠٢سنة   م المتحدة ع ابع لألم اعي الت م  ١٩٩٨ سنة دولیة للسیاحة والبیئة وذلك تنفیذا لقرار اتخذه المجلس االقتصادي واالجتم  ث
  . أقرتھ فیما بعد الجمعیة العامة لألمم المتحدة

مثلما حدث بالنسبة إلعالن جزر  معینة محمیة  إعالن منطقةفيلتطبیق كبیرة بین النظریة واالفجوة  في الوتمثلت مشكلة الدراسة
كما أن وضع تصنیف للمحمیات في مصر . النیل محمیة طبیعیة حیث تم ذلك بقرار سیاسي ودون إجراء أي مسح بیئي لھذه الجزر

 كما أن معظم المحمیات في مصر تتسم بضعف اإلجراءات الالزمة .غیر محدد بدقة وھناك تداخل كبیر بین أنواع المحمیات في مصر
العدید من المناطق التراثیة التقلیدیة أیضًا التدھور الشدید الذي تعانیھ . لإلدارة والحمایة مثلما ھو حادث في محمیة وادي الحیتان بالفیوم

 أو اختفاء ،بالقاھرة التاریخیة وبمدینة اإلسكندریة واألقصروالتاریخیة الھامة مثل بعض المواقع بوسط مدینة القاھرة ومواقع مختلفة 
  .بعضھا األخر تماماًَ مثل مناطق كثیرة بحي الحسین بالجمالیة وجنوب القاھرة واإلسكندریة وأسوان وغیرھا

أو ثقافیة والتنمیة  الوقوف على المعاییر واالعتبارات التي یتطلبھا اإلعالن عن محمیة طبیعیة) ١: (وھدفت الورقة البحثیة إلى  
  .تقییم الوضع الراھن في محمیة شارع المعز الثقافیة بالقاھرة) ٢(السیاحیة الشاملة لھا، و

نھج الوصفى  ) ١: (وتمثلت منھجیة الدراسة في   ي الم ة، و   ) ٢(، و التحلیل نھج دراسة الحال شامل، و   ) ٣(م ) ٤(أسلوب الحصر ال
  .SPSS- V- 11یة والثانویة المتعلقة بموضوع الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي تحلیل البیانات األول) ٥(المنھج اإلستنتاجى، و

سیاحیة               الدراسة إلى    وتوصلت ة ال ادىء استدامة التنمی اییر ومب ار مع ى اإلعتب م األخذ ف ة ت أنھ بدرجة معقول
ات       ل اإلحصائى واالیجابی م    والحضاریة فى تطویر شارع المعز، األمر الذى تؤكده نتائج التحلی ى ت سلبیات الت  وال

  . مالحظتھا أثناء اشراف فریق العمل على الزیارات العلمیة للطالب إلى المنطقة
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